
Viljelyn 
monipuolistaminen

Tony Hydén, 11.6.2020



Muutokset vuonna 2016

 Kiinnitetty viljelykierto,  5 – 7 vuotinen

Kevätvehnä + välikasvi, aikainen ohra, syysruis+ välikasvi, herne, 
myöhäinen ohra, syysvehnä + välikasvi, kaura 

 Blokkiviljely

Tilan lohkot jaettu blokkeihin, koko blokki sama muokkaus ja viljelykasvi

 Enemmän talvehtivia kasveja

Syysruis, syysvehnä, syysrapsi, syysohra

Tavoite 50 % pinta alasta
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Muutokset...
 Väli- ja aluskasvi viljely 

Sidon hiiltä, tuotan biomassaa aina kun lämpötila on plussalla. = lisään humusaineksia  
(vrt. ”metsä”)

Vähemmän huuhtoutumia, ojiin  

Kasvinjätteet, ruokaa madoille ja pieneliöille, 

Madot tulevat ylös hakemaan = syntyy reikiä

Aina typen sitoja kasveja. N kg hinta keskimäärin 1,0 €/kg.

Mitä kasveja?

Tärkeää, hyvä juuristo, jättää reikiä maahan

2 blokkia/tila  välikasveja kasvaa läpi talven.

Oikeat koneet, niin että kylvö onnistuu, vaikka on kasvin jätteitä pinnalla. (Koneita vaihdettu)

N sensori jakaa typen oikean paikkaan. (seuravana vuonna)
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Kotipelto 
Sinimailanen vasemmalla ,Apila oikealla   

Kuva  10.10.2016



Muutokset ...
 Ajetaan pellolla vähemmän

Pellolla ajo kielletty!

Kyntö vähennetty minimiin, Matala syysmuokkaus vain 10 cm

Jos pyörät luistaa yli 5% ei tehdä muokkausta = Madon reiät tukkiutuu. 

Syksyllä on vähintään kaksi blokkia välikasveilla, joka ei muokata lainkaan, polttoaine ja aikaa 
säästyy. 

Automaattiohjaus traktoreissa, koneiden työleveydet käytetään tarkasti = turha ajo jää pois.

Ruiskutraktorissa, gps ohjaa ruiskun päälle/pois. 

Ajourat 2,5 cm tarkkuudella

CTF. mielessä kun vaihdetaan koneita. (Kiinteät ajourat)
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Vähemmän ajoa pellolla....
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Uusi lannoitus tapa uudella tekniikalla 

 Lannoitus jaetaan neljään osaan. 

1. 25 % Lietelanta ennen kylvö.

2. 30 % Kylvönyhteydessä 

3. 30 % N-sensorilla

4. 15 % N-sensorilla 

Lannoittamaton ruutu auttaa märittämään lisälannoituksen tarpeen.

Huomioin maasta vapautuvan N määrää, myös välikasvin tuottama määrä. 

N sensori jakaa lannoitteen lohkon sisällä oikeaan paikkaan.

+ säästän lannoitekustannuksissa 

+ lannoitteiden valmistuksessa käytetty fossiilista polttoainetta vähemmän kun ostan vähemmän 
lannoitteita

+ sadon laatu tasaisempi, kuivatus / puinti kosteus alhaisempi

+lakoviljan riski vähenee

+ käytän vähemmän kasvin suojeluaineita 
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Kysymyksiä

 Mitä kasveja pitää käyttää alus- välikasvina?

 Miten lannoitan N-sitoja kasvin jälkeen?

 Miten viljelen saadakseni madot lisääntymään nopeasti? (kokeillaan eri viljelyjärjestelmiä 
esim. Luke)

 Mitkä kasvit kuohkeuttaa maan parhaiten?

 Miten menettelen syksyllä jotta mahdollisemman paljon N on jäljellä seuravana vuonna / 
seuraavalle viljelykasville ?

 Miten estän typen huuhtoutumista?

 Aluskasviviljelyssä tarvitaan uusia/ lisää ks-aineita rikantorjuntaan, joka säästää apila 
tyyppiset välikasvit 

 Apilan ja muiden saman tyyppiset kasvien siemenhinta on pidettävä kurissa, lisäämällä 
kotimaista siementuotantoa. 

 Suuri kustannus erä on kun joutuu vaihtamaan koneita uusiin, jotta muokkaus ja kylvö 
onnistuu kun on paljon kasvinjätteitä pinnalla. 
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Yhteenveto

 Suunnittelu useammalle vuodelle eteenpäin tärkeää.

 Viljelykierto kiinnitetty = helpottaa suunnittelua. 

 Säästän: työmenekissä, typen ostossa, ks-aineessa ja polttoaineessa

 Samalla kun: multavuus paranee, sidon hiiltä, matojen määrä lisääntyy, pellot 
kantaa paremmin, vesitalous paranee. 

 Kaiken kaikkiaan ympäristö hyötyy!
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